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Toelichting opnieuw ingediende begroting 
 
Voor u ligt het begrotingsvoorstel van het IVe bestuur van SPiN. Ten opzichte van de begroting die 
voorgesteld is op de Algemene Leden Vergadering van 31 oktober zijn enkele dingen gewijzigd. Al bij 
al leidt dit tot een grote daling van de verliesverwachting, namelijk  
€1.287.79 in plaats van €2720,35. De belangrijkste dingen worden hieronder tekstueel toegelicht, 
terwijl alle wijzigingen ten opzichte van het begrotingsvoorstel van 31 oktober onderaan dit 
hoofdstuk in een tabel gepresenteerd staat. 
 
Ten eerste krijgt de Oriëntatiecommissie in dit nieuwe voorstel €1277.50 meer subsidie toegewezen. 
Deze intentie is voortgekomen uit de sentimenten die onder de ALV leefden over het grote belang 
van deze commissie, en door het kritisch evalueren door het IVe bestuur van andere posten om geld 
vrij te maken.  
 
De Tijdschriftcommissie is zo een post. Het hernieuwde voorstel is namelijk dat de 
Tijdschriftcommissie minder subsidie mogelijk is dan oorspronkelijk in het oude voorstel beschreven 
werd. Het IVe bestuur denkt kijkende naar de afgelopen jaren en de plannen voor dit jaar met 
betrekking tot extern beleid dat de commissie €500,- meer aan baten door middel van sponsoring 
kan ophalen dan oorspronkelijk in het stuk van 31 oktober voorgesteld is.  
 
Ook de Feestcommissie is anders ingeschaald. Kijkende naar de positieve trend die aan het eind van 
vorig jaar is ingezet en zich doorgezet heeft bij de eerste drie feesten van dit boekjaar met betrekking 
tot de opbrengsten van de feesten, mag er verwacht worden dat de baten van deze commissie dit 
jaar hoger zullen uitvallen dan de oorspronkelijk ingeschaalde €2900,-. De nieuwe verwachting is dat 
de baten op een niveau van €4000,- zullen uitkomen, wat betekent dat deze commissie €3400,- winst 
maakt. 
 
Een andere post die minder subsidie krijgt, is de Socialcie. Door de prijs van het Actieve Leden 
Weekend €10,- te maken in plaats van €5.-, wil het IVe bestuur €350 extra baten ophalen ten 
opzichte van het begrotingsvoorstel van 31 oktober.  
 
De Congrescommissie krijgt daarentegen meer subsidie toegewezen. Om ervoor te zorgen dat het 
voor de vereniging belangrijke congres goed georganiseerd kan worden, zal de subsidie verhoogd 
worden naar €1000,- , ten opzichte van de €440,- subsidie die oorspronkelijk voorgesteld werd aan 
de Algemene Leden op 31 oktober. 
 
De Skireiscommissie krijgt ook meer geld toebedeeld. Deze commissie is al opgestart aan het begin 
van 2011 en is dus al erg ver in hun organisatie. Deze organisatie is gefundeerd op een subsidie van 
€300,-, wat betekent dat wijzigingen in de begroting op deze ALV met betrekking tot deze commissie 
te laat zijn. Om dit probleem van doorgeschoven verantwoordelijkheid tussen besturen volgend jaar 
op te lossen, zal het IVe bestuur dit jaar alvast geld opzij zetten om zeker te zijn van een volgende 
skireis. Dit zal een subsidiebedrag van €80,- zijn en valt onder de hoofdrekening van de algemene 
post ‘Diversen’. Dit bedrag, dat inhoudt dat elke deelnemer €2,- subsidie krijgt, is inziens het IVe 
bestuur genoeg subsidie voor deze commissie.  
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Met betrekking tot de Almanakcommissie zijn in dit begrotingsvoorstel enkele grote wijzigingen 
gemaakt ten opzichte van het voorstel van 31 oktober. De baten zijn met €1000,- verlaagd, de lasten 
met €1787,78 en daarmee ook de subsidie met €785.78. Het IVe bestuur wil het uitbrengen van de 
Almanak goedkoper gaan aanpakken. Door de vaststelling van deze nieuwe bedragen, wil het 
bestuur een almanak van hoge kwaliteit mogelijk maken met een oplage van 50 exemplaren. 
 
Op de algemene posten zijn, behalve op de hoofdrekening van de post ‘Diversen’ nog drie 
wijzigingen. De eerste wijziging is de verhoging van de baten met betrekking tot merchandising. Het 
IVe bestuur wil dit jaar €700,- vrijmaken voor speciaal bedrukte actieve leden shirts, zoals ook te zien 
op de post Actieve leden- Actieve Leden shirts. Dit bedrag denkt het bestuur te kunnen compenseren 
door middel van sponsoring van deze shirts.  
De tweede wijziging is de ophoging van de baten met betrekking tot sponsoring, af te lezen op de 
post ‘Diversen’. Na goed onderzoek gedaan te hebben naar de sponsorbedragen die de afgelopen 
jaren door de vereniging zijn opgehaald, is het bestuur van mening dat de doelstelling ambitieuzer 
gesteld mag worden. Het IVe bestuur denkt daarom dat dit jaar niet €1640,-, maar €2000,- aan 
algemene sponsoring verworden zal worden. 
De laatste wijziging op de algemene posten is de verlaging van de inbegrote lasten met betrekking 
tot de computers op de post ‘Voorraad’. In vergelijking met de Algemene Leden Vergadering van 31 
oktober zijn de verwachte kosten van de aanschaf van een extra computer in dit hernieuwde voorstel 
ingeschaald op een niveau van €400,- in plaats van €700,-. 
 
 

  Baten Lasten Subsidie 

  Begroot  Begroot Begroot 

  11-'12 11-'12 11-'12 

Orientatie 31-okt € 800,00 € 1.422,50 € 622,50 

 21-nov € 800,00 € 2.700,00 € 1.900,00 

     

Tijdschrift 31-okt € 1.500,00 € 2.800,07 € 1.300,07 

 21-nov € 2.000,00 € 2.800,07 € 800,07 

     

SocialCie 31-okt € 550,00 € 4.900,00 € 4.350,00 

 21-nov € 900,00 € 4.900,00 € 4.000,00 

     

Congres 31-okt € 460,00 € 900,00 € 440,00 

 21-nov € 460,00 € 1.460,00 € 1.000,00 

     

Skireis 31-okt € 16.620,00 € 16.720,00 € 100,00 

 21-nov € 16.620,00 € 16.920,00 € 300,00 

     

Feest 31-okt € 2.900,00  € 400,00 € -2.500,00 
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 21-nov € 4.000,00 € 400,00 € -3.600,00 

     

Almanak 31-okt € 1.500,00 € 2.585,78 € 1.085,78 

 21-nov € 500,00 € 800,00 € 300,00 

     

Promotie -  31-okt € 884,00 € 2.150,00 € 1.266,00 

Merchandising 21-nov € 1.584,00 € 2.150,00 € 566,00 

     

Diversen -  31-okt € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Diversen (Hoofdrekening) 21-nov € 0,00 € 1.080,00 € 1.080,00 

     

Diversen -  31-okt € 1.640,00 € 0,00 - 1.640,00 

Sponsoring 21-nov € 2.000,00 € 0,00 - 2.000,00 

     

Intern - 31-okt € 1.000,00 € 3.500,00 € 2.500,00 

Printer 21-nov € 1.125,00 € 3.500,00 € 2.375,00 

     

Voorraad - 31-okt € 800,00 € 800,00 € 0,00 

Rood/wit papier 21-nov € 1.125,00 € 800,00 € 325,00- 

     

Auteursvergoeding 31-okt - - - 

(Samenvattingen) 21-nov € 2.250,00 € 1.700,00 € 550,00- 
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Studiegerelateerd 
 
Training & informatiecommissie:  
 
Subsidie €600,-:  
Deze commissie zal dit jaar gebruik kunnen maken van duurdere sprekers en organiseert een groter 
opgezet evenement, vergelijkbaar met de sollicitatiedag die vorig jaar door de commissie werd 
georganiseerd. De meeste andere uitgaven zijn begroot voor de trainingen en er wordt verwacht dat 
de informatiebijeenkomsten niet veel gaan kosten. 
 
Congrescommissie: 
 
Subsidie €600,-:  
De commissie krijgt eenzelfde soort budget als afgelopen jaar om een congres op te zetten. 
 
Lezing & excursiecommissie: 
 
Subsidie €200,-:  
Het hoofddeel van deze subsidie is voor de excursies bedoeld. Lezingen zijn vaak vrij goedkoop om te 
organiseren en soms zelfs gratis. 
 
Tijdschriftcommissie: 
 
Subsidie €800,07:  
De tijdschriftcommissie zal €800,07 aan subsidie ontvangen. Dit jaar wil het SPiN €2000,-  aan baten 
verwerven door middel van sponsoring van de Hersenspinsels. Kijkende naar het vorige jaar lijkt dit 
ambitieus, toch denk het IVe bestuur deze verandering door de inzet van de acquisitiecommissie en 
het bestuurslid Externe Betrekkingen te bewerkstelligen. 
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Werkveld 
 
Oriëntatiecommissie: 
 
Subsidie €1900,-:  
Ten opzichte van de begroting die ingediend werd op 31 oktober krijgt de oriëntatiecommissie  
€1277,50 meer subsidie. De mogelijkheid wordt zo geboden Experience your Future en 
therapieëndag groter neer te zetten. 
 
 
Carrière en Acquisitiecommissie: 
 
Subsidie €250,-:  
Deze commissie krijgt ten opzichte van andere commissies niet veel subsidie omdat de carrière 
activiteiten vaak goedkoop te organiseren zijn en men entree als inkomsten kan vragen. Baten en 
lasten van deze commissie verschillen veel van het afgelopen jaar omdat vorig jaar een vrij prijzige 
activiteit in samenwerking met Arbeids en Organisatiebedrijf Vidacto georganiseerd werd. 
 
 
Reizen 
 
Studiereiscommissie: 
 
Subsidie €1200,-:  
De studiereis is een belangrijke activiteit voor zowel SPiN als de universiteit. SPiN subsidieert daarom 
een bedrag van 1200,-, terwijl de Stichting Nijmeegs Universiteits Fonds (SNUF) ook deelname 
steunt.    
 
Stedentripcommissie: 
 
Subsidie €800,-:  
De deelnemers van de twee trips, een stedentrip van een weekend en een kleinere reis, zullen 
gemiddeld €10,- subsidie per persoon ontvangen. 
 
Skireiscommissie: 
 
Subsidie €300,-:  
Ten opzichte van de begroting die 31 oktober ingediend werd krijgt de Skireiscommissie, die gestart 
is aan het begin van 2011 en haar reis zal hebben in februari 2012, €200,- meer subsidie.  
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Niet Studiegerelateerd 
 
Feestcommissie: 
 
Verwachte winst: €3600,-: 
Deze commissie heeft veel meer inkomsten dan kosten. De precieze baten zijn lastig te voorspellen 
omdat het aantal feestgangers per feest varieert, toch is er kijkende naar de trend in de 
feestopkomst, wel een gemiddelde schatting te geven. 
 
Activiteitencommissie: 
 
Subsidie €270,-:  
Deze commissie krijgt ten opzichte van vorig jaar net zoveel subsidie. Omdat de commissie dit jaar 
minder activiteiten organiseert als vorig jaar, zal de commissie per activiteit meer geld besteden. 
 
Galacommissie: 
 
Subsidie €125,-:  
De galacommissie krijgt €125 subsidie om het gala, een niet studiegerelateerde activiteit, goed neer 
te zetten. 
 
Socialcie: 
 
Subsidie €4000,-:  
Deze commissie organiseert activiteiten voor de actieve leden. Omdat dit vaak gratis is voor de leden 
zijn er meestal geen baten. Dit jaar zijn er meer lasten inbegroot, om het Actieve Leden Weekend, 
hét teken van waardering aan de actieve leden, beter neer te kunnen zetten dan vorig jaar.  
 
Sportcommissie: 
 
Subsidie €500,-:  
Het leeuwendeel van de subsidie is voor de Batavierenrace. Voor de meeste sportactiviteiten wordt 
entree betaald zodat baten en lasten gelijk zijn. Een groot deel van de kosten voor de Batavierenrace 
neemt de deelnemer op zich. SPiN subsidieert echter wel het noodzakelijke vervoersmiddel van het 
SPiN-team,om een teamgevoel te bewerkstelligen zodat SPiN goed gerepresenteerd zal worden 
tijdens het evenement. 
 
SPiNcommissie: 
 
Subsidie €1082,-:  
Deze commissie gaat dit verenigingsjaar het voor het eerst van start. De meeste kosten zijn voor het 
eerstejaarsweekend. Om de kosten binnen de perken te houden is begroot op een minimum van 50 
deelnemers. De overige activiteiten zoals de ouderdag worden door de entree betaald. SPiN 
investeert veel geld in deze commissie omdat deze de band met de eerstejaars zal verstevigen zodat 
een draagvlak voor de komende jaren tot stand gebracht zal worden. 
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Almanakcommissie: 
 
Subsidie €300:  
De aanpak voor de almanak is veranderd ten opzichte van de begroting die de afgelopen Algemene 
Leden Vergadering voorgesteld is. De oplage zal in dit nieuwe voorstel 50 exemplaren mogelijk 
maken met een hoge kwaliteit. Er is voor deze aanpak gekozen om te voorkomen dat een te hoge 
oplage besteld wordt en teveel almanakken niet verkocht worden, terwijl wel aan een verbeterde 
kwaliteit voldaan zal worden voor de geïnteresseerden die de almanak aan zullen schaffen. 
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Toelichting algemeen deel 
 
Het algemene deel van de begroting toont de baten, kosten en subsidie van de verenigingsbegroting 
die gaat over bedragen die omgaan in de vereniging en niet commissiegerelateerd zijn. Het algemene 
deel is opgesplitst in de delen: Intern, Actieve leden, Promotie, Extern, Diversen, Boeken, Voorraad 
en de afschrijvingen. Op de post Intern wordt een overzicht gegeven van de verenigingsinterne 
bedragen zoals de printer en de kosten voor de Algemene Leden vergadering. De post Actieve leden 
geeft het kostenplaatje weer van de shirts voor actieve leden, de presentjes voor actieve leden en de 
actieve leden bijeenkomsten. De post Promotie brengt kosten in kaart die gemaakt worden voor het 
promoten van activiteiten en middelen die de vereniging naar buiten dragen. De post Extern toont de 
kosten die gemaakt worden door de samenwerking die de vereniging aangaat met externe partijen 
voornamelijk het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) en de Stichting 
Studieverenigingen Nederland (SSPN). De post Diversen schaart alle kosten en baten van diverse 
posten onder zich, bijvoorbeeld de contributie van leden, de rente van de spaarrekening en de 
bedrijfsverzekering. De post Boeken geeft de bonus van StudyStore aan die de vereniging per jaar 
ontvangt voor het verkopen van studieboeken. De post voor de laatste is de post Voorraad die 
artikelen omvat die in de verenigingskamer gebruikt worden zoals kantoorartikelen en de computers. 
De post afschrijvingen is de laatste post van het algemene deel van de begroting. Deze post geeft de 
afschrijvingen weer dit jaar door de verenigingen gedragen worden. Met betrekking tot de indeling 
ligt per post een korte toelichting voor te beginnen met de post Intern en te eindigen met de post 
Afschrijvingen, respectievelijk. 
 
Toelichting Intern 
 
De post Intern bestaat uit: Reiskosten, Bestuurskleding, ALV, Relatiegeschenken, Printer, 
Constitutieborrel, Verjaardag/kerstkaarten, Multimedia, Kamer van koophandel en Propedeuse. 
Vergeleken met afgelopen jaar is de subsidie over het algemeen niet  veel veranderd. Dit jaar wordt 
er meer geld uitgegeven aan verjaardags en kerstkaarten , relatiegeschenken en de constitutieborrel. 
De Propedeuse uitreiking zal daarentegen minder kosten. 
Totale Subsidie: €5600 
 

Intern: Baten Lasten Subsidie 

Reiskosten 0 175 175 

Bestuurskleding 0 550 550 

ALV 0 540 540 

Relatiegeschenken 0 320 320 

Printer 1000 3500 2500 

Constitutieborrel 0 1133 1133 

Verjaardag/kerstkaarten 0 35 35 

Multimedia 0 316 316 

Kamer van koophandel 0 27 27 
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Propedeuse 0 4 4 

       

Totaal 1000 6600 5600 

 
 
Toelichting Actieve leden 
 
De post Actieve leden bestaat uit:Presentje actieve leden, Actieve Leden Shirts en Actieve leden 
bijeenkomsten. Dit jaar staan geen uitjes gepland. De grootste verandering qua kosten zijn echter de 
shirts voor de actieve leden.  
Totale Subsidie: 1300€ 
 

Actieve leden: Baten Lasten Subsidie 

Presentje actieve leden 0 350 350 

Actieve leden bijeenkomsten  0 250 250 

Actieve Leden Shirts 0 700 700 

    

Totaal 0 1300 1300 

 
 
Toelichting Promotie 
 
De post Promotie bestaat uit: Merchandising, Promoactiviteiten, Promotiemateriaal en Introductie. 
Dit jaar zal meer geld gesubsidieerd worden aan promotieactiviteiten zoals themamiddagen. De sms-
dienst van afgelopen jaar zal niet doorgezet worden.  
Totale Subsidie: 4200€ 
 

Promotie: Baten Lasten Subsidie 

Merchandising 1584 2150 566 

Promoactiviteiten 0 750 750 

Promotiemateriaal 130 1400 1270 

Introductie 490 2000 1510 

       

Totaal 2204 6300 4096 

 
 
Toelichting Extern 
 
De post Extern bestaat uit: Contributie SOFV en Werkgeld SSPN.  
Totale Subsidie: 200€ 
 

Extern: Baten Lasten Subsidie 

Contributie SOFV 0 50 50 

Werkgeld SSPN 0 150 150 
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Totaal 0 200 200 

 
 
 
 
 
 
Toelichting Diversen 
 
De post Diversen bestaat uit: Diversen (Hoofdpost), Rabobank, Contributie, Sponsoring, Rente en 
Bedrijfsverzekering. De posten Rabobank,rente van de spaarrekening en de bedrijfsverzekering  
blijven onveranderd ten opzichte van het afgelopen jaar. Op de post contributie worden meer baten 
verwacht dan afgelopen jaar begroot werd. Dit getal is gebaseerd op de werkelijke baten.  
De begroting van de post Sponsoring is significant veranderd.  Het vierde bestuur wil dit jaar €2000 
aan losse sponsoring ophalen. Afgelopen jaar is werkelijk 1950€ aan sponsoring binnengehaald, 
terwijl er 3000€ aan baten van sponsoring begroot werd. 
Totale winst: 17060€ 
 

Diversen: Baten Lasten Subsidie 

Diversen (Hoofdpost) 0 1080 1000 

Rabobank 0 330 330 

Contributie 15750 0 -15750 

Sponsoring 2000 0 -2000 

Rente 200 0 -200 

Bedrijfsverzekering 610 90 -520 

       

Totaal 18560 1500 -17060 

 
Toelichting Boeken 
 
De post boeken bestaat uit de Bonus van Studystore.  
Totale winst: 4600€ 
 

Boeken: Baten Lasten Subsidie 

Bonus Studystore 4600 0 -4600 

       

Totaal 5400 800 -4600 

 
Toelichting Voorraad 
 
De post Voorraad bestaat uit: Kantoorartikelen, Papier wit/rood, Koffie/thee,  Kamer en Computers. 
Totale subsidie: 1775€ 
 

Voorraad: Baten Lasten Subsidie 
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Kantoorartikelen 0 400 400 

Papier wit/rood 800 800 0 

Koffie/thee 0 90 90 

Kamer 0 117 117 

Computers 0 1168 1468 

       

Totaal 800 2575 1775 

 
Toelichting Afschrijvingen 
 
Zodat men de kosten van een middel dat aangeschaft wordt niet in een jaar moet dragen kan men de 
waarde per jaar afschrijven. De berekeningen per jaar verlopen als volgt:  
 
Afschrijving per jaar= (Afschrijfkosten - restwaarde): vermoedelijke gebruiksduur 
Post Afschrijvingen 

 09-‘10 10-‘11 11-‘12 

Fotocamera 
Totale kosten:  
€ 219 

€ 219 € 109,50 €0 

Computers 
Totale kosten: 
€2329,15 

--- €1552,77 €776,38 

Videocamera 
Totale kosten: 
 € 247,90 

€247,90 €123,95 €0 

Beeldschermen 
Totale kosten:  
€ 244,50 

€244,50 €163 €81,5 

Mokken* 
Totale kosten: 
€28*3,28 

--- €236,16 €91,84 

 

 Totale kosten afschrijving 11-’12: € 949,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*= aan het begin van het jaar moesten 100 mokken afgeschreven worden als men alles opgehaald had. Er zijn in 
werkelijkheid echter 72 mokken opgehaald. Dit betekent dat in het boekjaar van 11-’12 28 mokken van het afgelopen jaar 
afgeschreven moeten worden. 

  


